
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٢ٓٚ اٌٟ ٘خؿَص حٌؼَر١ش حٌـ٠َِس ٗزٗ ِٓ آط١ش ٓخ١ِش ٗؼٛد ُ٘:ح٨وخى٠ْٛ

 حٌؼَحق

 حػ٩س ٚفٟ لخ١ٔٛٔش ِخىٖ 282 ٍّٗض كـَٞ ٌٛف ػٍٟ ُوظزض: كٍّٛحرٝ لٛح١ٔٓ

 " حٌّْ٘"  ٚحٌؼيي حٌلىّش اٌٗ حٌمٛح١ٔٓ ٠ظٍمٝ ٚ٘ٛ ٌلٍّٛحرٝ ٍٛٛس

 ، ٠ٌٍٛٔخ حٌٔخكٍٟ ح٢٠ٌَ٘ ٓىٕٛح ح٠ٌٌٓ حٌ٘ؼٛد ٚيأ :( حٌىٕؼخ١ْٔٛ)  حٌف١ٕ١م١ْٛ

 حٌٜزغش اٌٝ ٔٔزش ح٤كَّ حٌ٘ؼذ أٞ(  ف١ٕىْ)  حُٓ ح٦غ٠َك ػ١ٍُٙ أ١ٍك

 حٌٔٛحكً ِٓ رخٌمَد حٌزل٠َش حٌل١ٛحٔخص ِٓ حٓظوَؿٛ٘خ حٌظٟ حٌلَّحء

 حٌّيْ ر١ٓ حٌِػخِش َِوِ ٌٙخ ٚوخْ حٌّخء ِٓ ِّظي ٌٔخْ ػٍٟ أل١ّض ١ٛيح:

 . حٌمي٠ّش حٌف١ٕ١م١ش

 ١ٛيح رؼي حٌِػخِش طٌٛض ٚ حٌٔخكً ِٓ رخٌمَد أل١ّض: ٍٛٛ

 ٠َِٜٗ  ٚأكـخٍ طّخػ١ً ػٍٟ ٚػؼَ رَّٜ ٍٛش ٚأٚػمُٙ ف١ٕم١خ ِيْ أليَ: ؿز١ً

 َِٜ فَحػٕٗ أّٓخء  ػ١ٍٙخ ِٔـً

 طـخ٠ٍ ًّخ ٚطميِض ٚحٌؼَّحْ حٌفٓ فٟ ػظ١ّش َٗٙس ٔخٌض (:حٌَّ٘ح ٍأّ) أٚغخ٠ٍض

 .حٌـٙخص وً اٌٝ طٜيٍ حٌظٟ رخٌز٠خثغ ٠ّظٍت ١ِٕخء وخٔض اً

 حٌلىُ ىفش اىحٍس فٟ ىٍٚ ٌُٙ وخْ ح٠ٌٌٓ حٌي٠ٓ ٍؿخي ُ٘:  حٌىٕٙش

 ح٤ٍٝ أٍٛق حٌٌٞ(  ٚحٌّٕخء حٌوٜذ ٍد)  ٚ٘ٛ"  ح٢ٌٙش أُ٘" : ( رؼً)  ح٦ٌٗ

 0حٌّطَ ٚأٓم٢ ؛ حٌو١َ َٚٔ٘ ؛

 ٚ ح٤ٌٚٝ حٌىٍّش ٛخكذ ٚ٘ٛ حٌف١ٕ١م١ش حٌّؼزٛىحص ٍأّ ػٍٝ: ( ا٠ً) ح٦ٌٗ

 0حٌي١ٕ٠ش حٌزَ٘ ٗجْٛ فٟ ح٤ه١َس

 فٟ ط٘خٍوٗ ٚوخٔض(  رؼً)  ح٦ٌٗ ُٚٚؿٗ(  ٚحٌّٕخء حٌوٜذ)  اٌٙش:  ػ٘ظخٍ ح٦ٌٗ

 0أػّخٌٗ ؿ١ّغ

 ( حٌ٘ظخء ٠ِّ٘ش رؼي حٌّْ٘ فٟ حٌّظـيىس حٌمٛس)  ٠ّؼً ٚ٘ٛ: (أًْٚ )أى١ْٔٚ

  حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى ٓىٕض حٌظٟ حٌظخ٠ٍو١ش حٌ٘ؼٛد أٚي:  ح٠ٌَِْٛٔٛ

 ٚأٓز١َش أػ١ٕخ ر١ٓ كَٚد:  حٌز١ٍٛر١ِٔٛ كَٚد

  حٌظخ٠ٍن رؤرٟ ٌمذ:   ١َ٘ٚىٚص

 (حٌؼخَ حٌظخ٠ٍن فٝ) وظخد أٌف َ.ق حٌؼخٟٔ حٌمَْ فٟ حٌّئٍه١ٓ أػظُ: ر١ٌٛز١زّٛ

( حٌـغَحف١خ) ح١ٌَٙ٘ وظخرٗ أٌف. َ.ق20 – 25 ػخِٟ ر١ٓ َِٜ ُحٍ: حٓظَحرْٛ

 ؿِءح   ػَ٘ ٓزؼش ِٓ ٠ٚظىْٛ

 ٗت وً فٝ حٌؼمً أػّخي ػٍٝ فٍٔفظٗ طمَٛ: ٓمَح١

 حٌظفى١َ فٝ حٌؼٍّٝ رخٌطخرغ أف١٩ْٛ ِيٍٓش طظُٔ: أف١٩ْٛ

 ػ١ٍٗ أ١ٍك ٚ ح٤ك١خء ٚػٍُ حٌظخ٠ٍوٟ حٌفىَ ػٍٝ طؼظّي ِيٍٓش أْٓ: أٍٓطٛ

 .حٌفٍٔفش ؿخٔذ اٌٝ حٌؼٍَٛ ِٓ وؼ١َ فٟ رلغ ٤ٔٗ ح٤ٚي حٌّؼٍُ حٌؼَد

 ٚح١ٌٛٔخ١ٔش حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش ر١ٓ طـّغ ك٠خٍس:  ح١ٕ١ٌٍٙٔظ١ش حٌل٠خٍس

 ح٦غ٠َم١ش رخٌي٠خٔش ح٠ٌَّٜش حٌي٠خٔش ِِؽ ػٓ حٌٕخطـش ح٦ٌٗ  ٘ٛ :َٓحر١ْ

    رخ٦ٓىٕي٠ٍش حٌَٔحر١َٛ  ِؼزي ٌٗ ٚألخِٛح

 حٌَِٚخْ ػٕي حٌّؼزٛىحص وز١َ ٚ٘ٛ حٌٜخف١ش حٌّٔخء ٠ّؼً: ؿٛر١ظَ

 حٌَِٚخٔٝ حٌظخ٠ٍن رؤرٝ ٠مٍذ: ا٠ّٕٛ

( ح٤ٛٛي) ِئٌفخطٗ ِٚٓ  ح٩ٌط١ٕٟ رخٌٕؼَ وظذ ٍِٚخٔٝ ِئٍم أٚي:  حٌَل١ذ وخطٛ

 ٍِٚخ ِي٠ٕش طؤ١ْٓ ػٓ ٠ٚظليع

 ١ٌمَٛ ربكَحلٙخ ح١ٌّٔل١١ٓ أطُٙ ٍِٚخ أكَق حٌٌٜ : (١َْٔٚ) ح٦ِزَح١ٍٛ

  حٌطَق رؤر٘غ رخٟطٙخىُ٘

 حٌّميٓش حٌىظذ ٚكَق حٌىٕخثْ رٙيَ َِِٓٛخ   أٛيٍ:  ىلٍي٠خّٔٛ ح٦ِزَح١ٍٛ

 . حٌ٘ٙيحء رؼَٜ ػَٜٖ ّٟٚٓ ح١ٌّٔل١ش حٌظؼخ١ٌُ ٠ظزغ ِٓ ٚاػيحَ

 

 ح١ٌّٔل١١ٓ ِغ حٌظٔخِق ََِٓٛ حٛيٍ 313َ ػخَ:  لٔطٕط١ٓ ح٦ِزَح١ٍٛ

 (٩١ِْ ََِٓٛ) رخُٓ ػَف ف١ّخ

 ٚح٨ػظَحف حٌٛػ١ٕش ربٌغخء َِِٓٛخ   أٛيٍ:  ػ١ٛى١ّٓٚٛ ح٦ِزَح١ٍٛ

 ٌٍيٌٚش ١ٍّٓش ى٠خٔش رخ١ٌّٔل١ش

 َٚٗف حٌمي١ٔ٠ٓ لٜٚ ِؼً حٌي١ٕ٠ش رخ٤ٍِٛ طظؼٍك ِٛحػع:  حٌمزطٟ ح٤ىد

 ِٚىخٍَ حٌف٠خثً ػٍٝ حٌلغ ِٕٙخ حٌغَٝ وخْ ح٤لزخ١ ٗٙيحء ٚطَحؿُ ح٤ٔخؿ١ً

 ح٤ه٩ق

 .ح١ٌّٕخ ِلخفظش رٍّٛٞ ح٢ْ ػزخىس ح١ٌ٘ن ِي٠ٕش ٚ٘ٝ: أٔط١ٌٕٛز١ٌْٛ

 رُ طفَٔ
 ك١غ حٌزٍي٠ٓ ظَٚف ط٘خرٗ ؟ حٌؼَحق ر٩ى ك٠خٍس ِغ َِٜ ك٠خٍس ط٘خرٗ

 ٚل١خَ ٚح٨ٓظمَحٍ حٌٍِحػش ػٍٝ ٗـؼض حٌظٟ ٚح٤ٔٙخٍ ح٤ٚى٠ش ٚؿٛى

 حٌيٚي ِغ حٌل٠خٍٞ حٌظٛحًٛ  ػٍٝ ٓخػي حٌٌٞ حٌّظ١ِّ حٌّٛلغٚ  حٌل٠خٍحص

  حٌّـخٍٚس

 ؟.٩٠ٛ١ ُِٕخ ح١٠ٍٛٗ٤ٓ اِزَح٠ٍٛ١ش طٔظَّ ٌُ

 ٚ فظلٛ٘خ حٌظٝ حٌز٩ى فٝ ٍِٛوُٙ حطزؼٙخ حٌظٟ ٚحٌظي١َِ حٌؼٕف ١ٓخٓش رٔزذ

 حٌز٩ى ػَٚحص أٍّ٘ٛح وّخ ػ١ٍٙخ ١ٓطَٚح حٌظٝ حٌ٘ؼٛد ػٍٛحص طؼيى

 ف١ٗ طمخَ ٚ حٌٍّه ف١ٗ ٠ظٛؽ حٌؼَحل١١ٓ؟ ٔفّٛ فٝ أ١ّ٘ش حٌِحلٍٛحص ِؼزي وخْ

 ٚحٌؼمٛى حٌٔـ٩ص رٗ طٛىع ٚ حٌٕخّ ف١ٗ ٠ٚظؼٍُ حٌي١ٕ٠ش حٌ٘ؼخثَ

 حٌّّٔخٍ ٗىً ٠٘زٗ كَف وً ٨ْ ؟ رٌٌه حٌّّٔخ٠ٍٗ حٌىظخرٗ ١ّٓض

 ِٛلؼٙخ ؟  حٌل٠خٍحص ٔمً فٟ ح٢١ٌٓٛ ىٍٚ(  حٌ٘خَ ر٩ى)  ٠ٍٛٓخ ٌؼزض

ح وخٔض -حٌـغَحفٟ ح ٌؼزضوّخ  ح١ٌّٔل١ش ٚ ح١ٌٙٛى٠ش ٌٍي٠خٔش ِٙي   ٍ ح ىٚ  ُ  فٟ رخٍ

 ح٢ٍح١ِش)  حٌل٠خٍحص ِٓ ِـّٛػش ف١ٙخ لخَٚ  ح١ِ٩ٓ٦ش حٌي٠خٔش َٔ٘

 . (ٚحٌف١ٕ١م١ش حٌمي٠ّش ٚحٌؼ٠ٍّٛش

 اٌٝ ٔٔزش ح٤كَّ حٌ٘ؼذ أٞ ؟(  ف١ٕىْ)  حُٓ حٌف١ٕم١ٓ ػٍٝ ح٦غ٠َك أ١ٍك

 ِٓ رخٌمَد حٌزل٠َش حٌل١ٛحٔخص ِٓ حٓظوَؿٛ٘خ حٌظٟ حٌلَّحء حٌٜزغش

 حٌٔٛحكً

 ؛ ١ٟك ٓخكٍٟ ٢٠َٗ فٟ ٚؿٛىُ٘ رٔزذ ؟  حٌزلَ ٔلٛ حٌف١ٕ١م١ْٛ حطـخٖ

 حٌٔفٓ ٌزٕخء حٌٜخٌلش ح٤ه٘خد طٛحفَ ٚ َٗلخ حٌـزخي طليٖ ؛ حٌّٛحٍى ِليٚى

 حٌَ٘ق ر١ٓ حٌّظ٢ٓٛ حٌّٛلغ ٚ حٌّٛحٔت ٚل١خَ حٌٔٛحكً طؼخ٠ٍؾ وؼَس ٚ

 ٚحٌغَد

 ٚحكيس؟ ١ٓخ١ٓش ٚكيس ٠٘ىٍٛح أْ حٌَ٘ل١ْٛ حٌف١ٕ١م١ْٛ ٠ٔظطغ ٌُ

 رّٜخٌلٙخ طٙظُ ِٕٙخ وً ٚ حٌزؼٞ رؼ٠ٙخ ػٓ ِٔظمٍش حٌف١ٕ١م١ش حٌّيْ وخٔض

 حٌظٕخفْ ٠ُخىس حٌٝ فؤىٜ حٌّزخَٗس حٌٌحط١ش

 ٠َٓؼش ١ٍٓٚش ٤ٔٙخ حٌظـخٍٞ طميُِٙ ؟ حٌىظخرش ٨هظَحع حٌف١ٕ١م١١ٓ كخؿش

 ٓـ٩طُٙ فٝ ٠ٚ٘ظَٚٔٗ ٠ز١ؼٛٔش ِخ ٌظٔـ١ً

 ؿؼٍٙخ ػٍٝ ُّٛك١غ  ١ٕٜٔٛ ؟ ِي٠ٕش رظؼ١َّ ٕٓلخ٠ٍذ ح٢ٍٜٗٛ حٌٍّه ح٘ظُ

 رؼي طي١َِس ٌٙخ رخرً ِٓ حٍٚع ٚ أؿًّ

 حٌمي٠ُ ؟ حٌؼَحق ر٩ى ر١ٓ َِٜ ٚ فٕٝ ٚ ػمخفٟ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 أهٌص وّخ ِؼخري٘خ رٕخء فٝ حٌّيٍؽ حٌََٙ َِٜ ػٓ حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى أهٌص

 ح٤هظخَ حٓظويحَ ٚ حٌّـٕلش حٌل١ٛحٔخص ٍُٓ فٓ حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى ػٓ َِٜ

 ػَ٘س حٌظخٓؼش ح٤َٓس(  ِلذ كٍٛ)  ٌٍفَػْٛ حٌٍّىٝ حٌوظُ ِؼً

 حٌمي٠ُ ؟ حٌؼَحق ر٩ى ر١ٓ َِٜ ٚ حلظٜخىٜ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ًٌه ػٍٝ ٠يي ٚ،  حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى ٚ َِٜ ر١ٓ طـخ٠ٍش ػ٩لخص ٕ٘خن وخٔض

 ٚ،  حٌـ١ِس رّلخفظش ؿٍِس فٝ ػ١ٍٙخ ػؼَ حٌظٝ ح٤ٍرؼش ح٤ٓطٛح١ٔش ح٤هظخَ

 حٌمي٠ُ حٌؼَحق فٝ َٜٔ ؿّيس ٚ حٌٍٛوخء ك٠خٍطٝ اٌٝ طٕظّٝ حٌظٝ

 ٟؼخف ٍِٛن َٜٔ ٔزٛهٌ هٍف ك١غ ؟( حٌلي٠ؼش حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش) ٓم١ٛ

(  وٍٕٛ)  ٍِىُٙ رم١خىس حٌفَّ أ٠يٞ فٝ حٌؼخ١ٔش حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش فٔمطض

 ٚفخطٗ ٚرؼي،  َ.ق 330 ٕٓش حٌؼَحق ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ غِح ػُ َ.ق 538 ػخَ

 حٌفظق ػُ ٌٍفَّ أهَٜ َِس ػخىص ػُ حٌَِٚخْ ػُ حٌٍٔٛل١ْٛ كىّٙخ

 632َ ٕٓش ٌٍؼَحق ح٩ٓ٦ِٟ

 ح١ٌّٕؼش أٓٛحٍ٘خ ك١غ أْ ؟ ف١ٕم١خ حكظ٩ي فٝ ( حٌؼخٔٝ َٜٔ ٔزٛهٌ) فً٘ 

 ًٌه ِٓ ِٕؼظش

 ؟ ف١ٕم١خ ٚ َِٜ ر١ٓ ػٔىَٜ ٚ ١ٓخٟٓ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ٌزٕخْ ٚ ٠ٍٛٓخ اٌٝ حٌؼٔى٠َش حٌل٩ّص ِٓ رخٌؼي٠ي حٌميِخء ح٠ٌَّْٜٛ لخَ 

 حٌليٚى ػٓ ح٤ٚي حٌيفخع ه٢ طّؼً ٚحكيس ٚكيس ؿؼٍٙخ ٚ ػ١ٍٙخ ١ٌٍٔطَس

 حٗظَن وّخ ، رٙخ حٌلَر١ش حٌلْٜٛ ٚ حٌم٩ع ِٓ حٌؼي٠ي أٔ٘ؤٚح ٚ ، ح٠ٌَّٜش

 ، أػيحثٗ ػٍٝ ٌٍم٠خء ِـيٚ ِؼَوش فٝ حٌؼخٌغ طلظّْ حٌٍّه ِغ حٌف١ٕم١ْٛ

،  حٌّؼظي٠ٓ ِٛحؿٙش فٝ حٌؼَر١ش ٌٍيٚي كخ١ِش حٌظخ٠ٍن ػزَ َِٜ وخٔض ٚ٘ىٌح

 ٚ حٌي١ٕ٠ش حٌيػٛس َٔ٘ ػٍٝ ح٘ظّخِٗ وً ٍوِ:  اهٕخطْٛ حٌٍّه ػٙي فٝ أِخ

 أْ ا٨ طم٠َزخ   ح١٠ٌخع اٌٝ ٕ٘خن َِٜ ٔفًٛ ًٚٛ كظٝ ح٠ٌٍٛٔش حٌ٘جْٛ طَن

 ػخطمش ػٍٝ أهٌ لي ح٠ٌَّٜش ػَ٘ حٌظخٓؼش ح٤َٓس فٝ حٌؼخٔٝ ١ٍِْٔ حٌٍّه

 حٌٍّه ػمي٘خ حٌظٝ حٌّؼخ٘يس رؼي ٚ ٠ٍٛٓخ فٝ حٌَّٜٜ حٌٕفًٛ طؼ٠ِِ

 ف١ٕم١خ ٚ َِٜ ر١ٓ حٌظـخ٠ٍش ظٍض حٌل١ؼ١١ٓ ِغ حٌؼخٔٝ ١ٍِْٔ

 ػٍٝ ك٠َٜش َِٜ وخٔض ؟ ف١ٕم١خ ٚ َِٜ ر١ٓ ح٦لظٜخىٜ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 حٓظويَ حٌٌٜ ف١ٕم١خ ِٓ ح٤ٍُ ه٘ذ حٓظ١َحى ٚ ِٕظـخطٙخ ٌز١غ أٓٛحق فظق

 حٌٍّه حْ اٌٝ(  رخٌَِٛ كـَ)  ١٘٠َ ٚ ، حٌٔفٓ ٕٛخػش ٚ حٌٍّٛن ِمخرَ فٟ

 أٍرؼ١ٓ ِٓ ِىٛٔخ   رل٠َخ   أٓط٨ٛ أًٍٓ لي حٌَحرؼش ح٤َٓس ِئْٓ ٕٓفَٚ

 حٌظـخ٠ٍش حٌؼ٩لخص ُحىص وّخ ف١ٕم١خ ِٓ ح٤ٍُ ه٘ذ ِٓ وظً ٦ك٠خٍ ٓف١ٕش

( ٔوخٚ) حٓظؼخْ وّخ،  حٌلي٠ؼش حٌيٌٚش ػٙي فٟ هخٛش ، ف١ٕم١خ ٚ َِٜ ر١ٓ

 ٚحٓظَّص،  ؿي٠يس أٓٛحق ٨وظ٘خف اف٠َم١خ كٛي ٌٍيٍٚحْ ف١ٕم١١ٓ رزلخٍس

 ٕٓٛحص ػ٩ع حٌَكٍش

 ؟ هٜخثٚ رؼيس حٌف١ٕ١م١ش حٌي٠خٔش ط١ِّص

 .حٌطز١ؼ١ش حٌظٛحَ٘ ػزخىس .ٚحٌّٕخء حٌوٜذ لٜٛ طمي٠ْ

 .ر٠َ٘ش ٛفش ًحص ِؼزٛىحص ١٘جش فٟ ٚح١ٗ٤خء حٌظٛحَ٘ طٍه ط٠َٜٛ

 ر١ٓ حٌىفخف حٌف١ٕم١ْٛ ٍٛٛ ؟ ف١ٕم١خ ٚ َِٜ ر١ٓ ى٠ٕٟ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ط٘زٗ ٚ٘ٝ حٌّٛص اٌٗ ػيٚ حٌو١َ اٌٗ( ،  رؼً)  ح٦ٌٗ لٜش فٝ حٌَ٘ ٚ حٌو١َ

 ( ح٠ٌَّٜش ٓض ٚ ا٠ٍُْٚ ٚ ا٠ِ٠ْ)  لٜش

 رؤفىخٍ حٌف١ٕم١ْٛ طؤػَ ؟ ف١ٕم١خ ٚ َِٜ ر١ٓ حؿظّخػٝ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ِٓ حٌف١ٕم١١ٓ ػٕي حٌيفٓ ػخىحص فٝ ًٌه ظَٙ ٚ ِؼظميحطُٙ ٚ ح١٠ٌَّٜٓ

 فٝ ح٨ػظمخى فىَس ٚؿٛى ػٍٝ وي١ًٌ حٌّظٛفٝ ِغ حٌَ٘حد ٚ حٌطؼخَ ٟٚغ

 حٌميِخء ح١٠ٌَّٜٓ ػٓ أهٌٚ٘خ حٌظٝ حٌفىَس ٘ٝ ٚ حٌّٛص رؼي حٌل١خس ٚ حٌزؼغ

 حهظَعك١غ  حٌؼخٌُ ؟ فٝ ٚحٌل٠خٍس وخْ ٌٍف١ٕم١١ٓ حٌف٠ً فٝ َٔ٘ حٌؼمخفش

 ح٩١ٌّى لزً ػَ٘ حٌَحرغ حٌمَْ فٟ حٌؼخٌُ ػَفٙخ  أرـي٠ش  أٚي حٌف١ٕ١م١ْٛ

 ح٦غ٠َك أهٌٚ  ح٠ٌَّٜش حٌىظخرش ِٓ ِمظزٔش(  كَفخ   22) ِٓ ٚطىٛٔض

 ح٠ٌٌٓ ٌٍَِٚخْ أٍٚػٛ٘خ ػُ ؛ ف١ٙخ ػيٌٛح أْ رؼي حٌف١ٕ١م١١ٓ ػٓ ح٤رـي٠ش

 ػٍٝ ٓخػي ِّخ حٌلي٠ؼش ح٤ٍٚٚر١ش ح٤رـي٠ش فوَؿض أٍٚٚرخ فٟ َٔ٘ٚ٘خ

 حٌؼخٌُ فٝ ٚحٌل٠خٍس حٌؼمخفش َٔ٘

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌمذ ٠لٍّْٛ وخْ ٍِٛوٙخ وً ٤ْ ؟ ك٠خٍس ؿ٠َِس و٠َض رخ٠ٕٛ١ٌّش ١ّٓض

 .حٌفَػ١ٔٛش ح٠ٌَّٜش حٌل٠خٍس فٝ( فَػْٛ ٌمذ ِؼً) ١ِّٕٛ

 اٌٝ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ رؼٞ ؿخءك١غ ح١ٌٛٔخْ؟ ٚ َِٜ ر١ٓ حلظٜخىٜ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ػٍٝ رُٙ هخٛش ِي٠ٕش أٓٔٛح ٚ رخٌظـخٍس حٗظغٍٛح ٚ حٌّظؤهَ حٌؼَٜ فٝ َِٜ

 حٌفٕخْٔٛ ا١ٌٙخ ٚفي وّخ حٌزل١َس رّلخفظش(  ٔمَح١١ْ)  ١ّٓض ح٦غ٠َمٟ حٌطَحُ

 وّخ رٙخ حٌفوخ٠ٍش ح٤ٚحٔٝ ٚ حٌِؿخؽ ٕٛخػش حٍطمض ك١غ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ حٌٜٕخع ٚ

 وٌٌه ٚ حٌٔفٓ ٦ٍٗخى ح٦ٓىٕي٠ٍش ِٕخٍس أ٘خء ِٓ َِٜ فٝ حٌزطخٌّش طّىٓ

 غ١َ٘خ ٚ حٌٔخل١ش ِؼً كي٠ؼش ٍٞ ٚٓخثً اىهخي

ك١غ وخْ ٌٍَلزخء حٌ٘ؼز١ْٛ  ٌُ طؼَف آز١َش ِزيأ حٌفًٜ ر١ٓ حٌٍٔطخص ؟

 ٍٓطخص طٕف٠ٌ١ش ٚ ل٠خث١ش

 وخفش حِظٍه حٌٌٜ ح٨ٍٓظمَح١ٝ حٌٕظخَك١غ لخَ رٙخ  ٠ٕش أػ١ٕخ ؟٠ُخىس حٌفمَ فٝ ِي

 حٌّي٠ٕش فٝ ح٨لظٜخى٠ش حٌّٛحٍى

 .حٌؼ١ٍّش أـخُحطٙخ ِٓ ٠ٚٔظف١ي ك٠خٍحطٙخ ػٍٝ ١ٌطٍغ َِٜ؟ اٌٝ ٓخفَ ٌْٓٛٛ

 ٚحٌظ٠َ٘ؼ١ش ح٨ٔظوخر١ش حٌلمٛق ؿؼٍض -1 وخٍِش؟ طىٓ ٌُ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش

 .ف١ٙخ ح٨ٗظَحن ح٤ؿخٔذ أٚ ٌٍؼز١ي ٠ـُٛ ٨ٚ فم٢ ٥ٌكَحٍ

 ٚحٌظ٠َ٘ؼ١ش ح١ٌٔخ١ٓش كمٛلُٙ ِزخَٗس ِٓ حٌٕٔخء كَِض- 2

 ر١ٓ حٌؼ٩لخص ط١ٛيصك١غ  ؟ ح١ٌٛٔخْ ٚ َِٜ ر١ٓ ١ٓخٟٓ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

  وَّطِلش ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ حٓظويحَ طُ ٚلي( 26) ح٤َٓس كىُ فظَس فٝ ح١ٌٛٔخْ ٚ َِٜ

 ح٨ٓظ٩١ء ِٓ حٌّميٚٔٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ طّىٓ ػٕيِخ ٚ ، حٌَّٜٜ حٌـ١ٖ فٝ

 رخٌل٠خٍس حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش حٌل٠خٍس ِِؽ ػٍٝ ػًّ َ.ق 332 ػخَ َِٜ ػٍٝ

 ح١ٌٍٕٙٔظ١ش حٌل٠خٍس ربُٓ ػَف ف١ّخ ح١ٌٛٔخ١ٔش

 ح٦غ٠َك طؤػَصك١غ  ؟ ح١ٌٛٔخْ ٚ َِٜ ر١ٓ حؿظّخػٝ ٚ ى٠ٕٟ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ر٩ى فٝ ٗخثؼش ػزخىس(  ا٠ِ٠ْ)  ح٦ٌٙش ػم١يس أٛزلض ٚ ، ح٠ٌَّٜش رخٌي٠خٔش

 حكظَحَ ػٍٝ كَٙ حٌّميٟٚٔ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ ؿخء ػٕيِخ ٌٌٌٚه ح٦غ٠َك

 كًّ ٚ ح٠ٌَّٜش ٌٍّؼزٛىحص حٌمَحر١١ٓ ٚليَ ، ح٠ٌَّٜش حٌظمخ١ٌي ٚ حٌؼخىحص

 ، ٌٗ ٍِِحُ  أِْٛ ٧ٌٌش حٌّميّ حٌىزٖ لَٔٝ ٗؼخٍ حطوٌ ٚ ، حٌفَػ١ٔٛش ح٤ٌمخد

 رخ٤لَٜ حٌىَٔه ِؼزي ٚحؿٙٗ ػٍٝ ُٚؿظش ِغ حٌؼخٌغ رط١ٍّّٛ حٌٍّه ٍٛٛ وٌٌه

 حٌفَػٟٛٔ حٌفٕٝ رخ٤ٍٓٛد ٚ حٌَّٜٞ حٌظم١ٍيٞ رخٌِٞ

وظخرٗ حٌظخ٠ٍن  ك١غ حػظّيٚح فٝ ٕ٘خن ػ٩لش ر١ٓ حٌظخ٠ٍن ٚ ح٢ىد ػٕي ح١ٌٛٔخْ ؟

ػٍٝ ٗؼَ ح٩ٌّكُ حٌّؼظّي ػٍٝ ح٨ٓطٍٛس ػُ ططٍٛ اٌٝ حٌىظخرش حٌظخ٠ٍو١ش 

 حٌّؼظّيس ػٍٝ حٌلمخثك

 ِفىَٜ ِٓ حٌىؼ١َْٚ كَٙ ك١غ ح١ٌٛٔخْ؟ ٚ َِٜ ر١ٓ ػمخفٟ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ٚ ح١٠ٌَّٜٓ حٌؼٍّخء رخٌىٕٙش ح٨ٌظمخء ٚ َِٜ ٠ُخٍس ػٍٝ ػٍّخإُ٘ ٚ ح٦غ٠َك

،  ح١ٌٛٔخْ ر٩ى اٌٝ ح٠ٌَّٜش حٌؼٍَٛ ١ٌٕمٍٛح ح٠ٌَّٜش حٌّؼخري ِىظزخص ػٍٝ ح٩١٦ع

 حٌؼٍُ ىحٍ طؤٓٔض ك١غ ح٦ٓىٕي٠ٍش فٝ طٛفَص حٌظٝ حٌَحل١ش حٌؼ١ٍّش حٌز١جش وخٔض ٚ

 حٌفٍٔفٝ حٌفىَ ٚ رخٌؼٍَٛ ح٨ٍطمخء فٝ ٓززخ  ،  حٌزطخٌّش رَػخ٠ش حٌىزَٜ حٌّىظزش ٚ

 أٌُٛٛٙ حهظ٩ف ػٍٝ ح٨ٓىٕي٠ٍش ػٍّخء ف١ش ٗخٍن حٌٌٜ ح٤ىرٟ ح٦ريحػٝ ٚ

 حٌَّٜٞ ٓرخٌف ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٓ طؤػَ ؟ ح١ٌٛٔخْ ٚ َِٜ ر١ٓ فٕٝ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ِؼزي ٚ ١ِّٕٛ حٌٍّه لَٜ فٝ ظَٙ ِخ ٚ٘ٛ ، حٌؼّخٍس ِـخي فٝ هخٛش حٌمي٠ُ

 حٌفٓ وخْ ك١غ ٠َِٜش أٛٛي ًحص ى٠ٍٚٗ أػّيس ِٓ رٗ ِخ ٚ رؤػ١ٕخ حٌزخٍػْٕٛ

 ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٓ ػ١ٍٙخ أل١ُ حٌظٝ حٌمخػيس رّؼخرش حٌَّٜٞ

 ح٦ٓىٕي٠ٍش؟ حٓىٕيٍ ح٤وزَ ِي٠ٕش رٕخء

 .أٓٔٙخ أهَٜ ِيْ ػيس ِؼً حّٓٗ طلًّ -1

 .حٌؼخٌُ فٝ ح٦غ٠َم١ش حٌل٠خٍس ٌَٕ٘ َِوِح   طىْٛ -2

 .حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ ػٍٝ ١ٓطَطٗ ٌظيػ١ُ: رل٠َش لخػيس طىْٛ -3

 ه٩ي ِٓ َِٜ حٌزطخٌّش كىُك١غ  حػظزَ حٌزطخٌّش ٔفُٔٙ ٍٚػش حٌفَحػٕش ؟

 فٝ حٌٍّه كك ػٍٝ حٌمخثّش حٌفَحػٕش حٌٍّٛن ػٓ ٍٚػٖٛ حٌٌٜ حٌٍّىٝ حٌلىُ

 وً ٌٚٗ رخ١ٕٙخ فٝ ِٚخ ػ١ٍٙخ ِٚخ ح٤ٍٝ ف١ٙخ رّخ َِٜ فٝ ٗت وً طٍّه

 ٠َُٚ حٌلىُ فٝ ٠ٚٔخػيٖ ٚحٌي١ٕ٠ش ٚحٌم٠خث١ش ٚحٌظٕف٠ٌ١ش حٌظ٠َ٘ؼ١ش حٌٍٔطخص

 حٌم٠خس ٚوز١َ حٌّخ١ٌش

 ح٠ٌَحثذ ربٓمخ١ أَِ ٤ٔٗ  ؟ حٌٜخٌق أٚ ٌمذ رط١ٍّّٛ حٌؼخٌغ رخٌو١َ

 حٔوفٞ ك١ّٕخ ٌُٙ حٌلى١ِٛش حٌغ٩ي ٛٛحِغ ٚفظق ح٤٘خٌٝ ػٍٝ حٌّفَٟٚش

 .ٚحٌؼمخفش ٌٍؼٍُ ِلزخ   ٚوخْ ِٔظٛحٖ ػٓ ح١ًٌٕ ف٠١خْ ِٕٔٛد

ٌظـٍْ حرٕٙخ  طوٍٜض و١ٍٛرخطَح حٌٔخرؼش ِٓ حه١ٙخ رط١ٍّّٛ حٌَحرغ ػَ٘ ؟

 ِٓ ١ٌٛ٠ّٛ ل١َٜ ِغ ػٍٝ حٌؼَٕ ١ٌىْٛ ٍِىخ ػٍٝ َِٜ

  أغٔطْ؟ ػٙي فٝ حٌظـخٍٜ حٌٕ٘خ١ حُى٘خٍ

 .ٚحٌوخٍؽ حٌيحهً فٝ ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػٍٝ ٍِٚخ فٝ حٌَّو٠ِش ح٦ىحٍس ١ّٕ٘ش -1

 .حٌَِٚخٔٝ ح٤ٓطٛي لٛس رف٠ً حٌزل٠َش ح٩ٌّكش طؤ١ِٓ -2

 .ٚأٓزخ١ٔخ أف٠َم١خ فٝ ؿي٠يس أٓٛحق فظق -3

 .ؿي٠ي ِٓ حٌظـخٍٜ ٔ٘خ١ٙخ ٌّّخٍٓش ٌم١َخؿش حٌفَٛش اػطخء -4

 ح٦ِزَح١ٍٛ طليع ؟ حٌَِٚخْ ٚ َِٜ ر١ٓ لظٜخىٜح طٛحًٛ وخْ ٕ٘خن

 ٚ رخٌؼَحء طظّظغ غ١ٕش ِي٠ٕش أٙخ:  لخث٩   ح٦ٓىٕي٠ٍش ِي٠ٕش ػٓ ٘خى٠ٍخْ

 ٚ حٌِؿخؽ ٕٛخػش فٝ ٠ؼًّ ِٓ فٕٙخن ، حٌؼًّ ػٓ ػخ١ً رٙخ ٠٨ٛؿي،  حٌَهخء

 ٕٛخػش فٝ اِخ ٠ؼٍّْٛ وؼ١َْٚ ٚ ، حٌزَىٜ ٕٛخػش فٝ ٠ؼٍّْٛ آهَْٚ

 ٚ حٌؼـِس ِٓ حٌؼخ٘خص أٛلخد كظٝ أهَٜ ٕٛخػش أٚ كَفش أٜ فٝ حٚ ح١ٌٕٔؾ

  ػخ١ٍ١ٓ ك١خطُٙ ٠م٠ْٛ ٨ أ٠ي٠ُٙ فميٚح ح٠ٌٌٓ كظٝ ٚ ، ػٍّٗ ٌىً وخْ حٌؼ١ّخْ

 رظؼي٠ً حٌَِٚخْ لخَ ؟ حٌَِٚخْ ٚ َِٜ ر١ٓ ك٠خٍٜ طٛحًٛوخْ ٕ٘خن 

 حٌَّٜٜ وخٌظم٠ُٛ ١ٌٜزق أَٗٙ ػَ٘س اٌٝ حٌٕٔش لُٔ حٌٌٜ حٌمي٠ُ طم٠ُّٛٙ

 حٌٕٔش ػٍٝ ٠ؼظّي حٌٌٜ ح٤ُ٘ حٌظم٠ُٛ ٤ٔٗ َٗٙح   ػَ٘ حػٕظٝ ِٓ ٠ظىْٛ حٌٌٜ

 ح١ٌَٛ ٍرغ ٚ ٠ِٛخ   365 ِٓ طظىْٛ حٌظٝ ح١ٌّٔ٘ش

 رخ٦ٓىٕي٠ٍش حٌَِٚخْ ألخَ حٌَِٚخْ ؟ ٚ َِٜ ر١ٓ فٕٝ وخْ ٕ٘خن طٛحًٛ

 ٚ ح٦غ٠َم١ش رخٌل٠خٍس طؤػَص حٌظٝ ٚ،  حٌّؼّخ٠ٍش حٌّٕ٘آص ِٓ حٌؼي٠ي

 حٌَِٚخٔٝ حٌٕلض طؤػَ وّخ،  حٌّؼخري ٚ حٌّٔخٍف ٚ حٌزٛحرخص:  ِؼً ح٠ٌَّٜش

 ٌٍظٛحًٛ ٍِِح   حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش حٌل٠خٍس وخٔض ٘ىٌح ٚ حٌَّٜٜ رخٌٕلض

 ٚ حٌفٕٝ ٚ حٌؼمخفٝ حٌظزخىي ِؼخٌُ أكي ٚ،  حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ ك٠خٍحص ِغ حٌل٠خٍٜ

 حٌظؤػَ ٚ حٌظؤػ١َ ٚ حٌؼطخء ٚ ح٤هٌ ػ١ٍّخص ه٩ي ِٓ ٗؼٛرش ِغ حٌي٠ٕٟ

 ٌٍؼخِش ٠ىٓ ٌُ رَِٚخ ٌُ ٠ىٓ ى٠ّمَح١١خ رّؼٕٝ حٌىٍّش ؟ حٌـٍّٜٙٛ وخْ حٌٕظخَ

 رّؼٕٝ ى٠ّمَح١١خ   ٍِٚخ فٝ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ ٠ىٓ ٌُ ٚ٘ىٌح ِٕٙخ ١ٜٔذ

 حٍٓظمَح١١خ   ٔظخِخ   حٌٛحلغ فٝ ظً ٚأّخ حٌىٍّش

 ؟ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٠٨ٚخص رم١ش ػٓ ١ِِ٘خ هخٙ رَّوِ َِٜ طّظغ

 حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ لخٍحص ٍِظمٝ فٝ حٌـغَحفٝ َِٜ ِٛلغ أ١ّ٘ش -1: اٌٝ ًٌه ٠َؿغ

 حٌٔىخْ ١٤ؼخَ ح٩ٌَُ رخٌمّق ٍِٚخ اِيحى -2 .حٌظـخٍس ١َق فٝ ٚحٌّظلىُ

 حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ فٝ ػٕٗ ّٔٔغ ٌُ حٌيلش ِٕظٙٝ فٝ َٟحثذ ٔظخَ ٟٚغ حٌَِٚخْ

 حٌيٌٚش اٌٝ ٌظٍٛى ح٤٘خٌٝ ِٓ ِزخٌغ أ٠ش طل١ًٜ ِٓ ٠ظّىٕٛح كظٝ ؟ وٍٗ

 ٓخ١ِش ِزخىة ف١ٙخ ٚؿيٚح ٤ُٔٙ ح١ٌّٔل١ش؟ حػظٕخق ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ ألزً

 طلض ٠ؼخْٔٛ وخٔٛح حٌٌٜ ٚحٌٌي ٚحٌمَٙ ح٠ٌّطَد ٚحلؼُٙ ِٓ ٌُٙ ٚه٩ٛخ  

 كخٚي ك١غ َِٜ فٝ ح١ٌّٔل١ش حٌَ٘زٕش ٚٔ٘ؤص - .حٌَِٚخٔٝ حٌلىُ

 حٌلخوّش حٌٍٔطش رطٖ ػٓ ح٨رظؼخى ح١ٌّٔل١ْٛ

 

 ح١ٌّٔل١ش ِزخىة ٤ْ حٌَِٚخٔٝ؟ ٩ٌٟطٙخى ٚط١ِ٩ٌٖ ح١ٌّٔق ح١ٌٔي طؼَٝ

 حٌَِٚخْ ح٤رخ١َس ٍٛٛ طمي٠ْ ح١ٌّٔل١ْٛ ٍٚفٞ حٌٛػ١ٕش طوخٌف

 ٚحٓظِٕحفُٙ ٚظٍُّٙ حٌلىخَ حٓظزيحى: أ٨ٚ   ٓم١ٛ حٌلىُ حٌَِٚخٔٝ فٝ َِٜ ؟

 َِٜ أٍٝ حػظزَٚح فمي ح٨لطخػٝ حٌٕظخَ: ػخ١ٔخ   .َِٜ ٌّٛحٍى ح٨لظٜخىٜ

 .ٌغ١َُ٘ أٚ ٌٍّلخٍر١ٓ أٚ ِٕٗ ٌٍّمَر١ٓ ِٕٙخ لطؼخ   ٠ّٕق ٧ٌِزَح١ٍٛ وٍٙخ

 ٚح٨ٓظزيحى ٚطؼيى٘خ: ح١٠ٌَّٜٓ ػٍٝ حٌّفَٟٚش ح٠ٌَحثذ فيحكش: ػخٌؼخ  

 فٝ طؼًّ ألً ١زمش ح١٠ٌَّٜٓ حػظزخٍ: ٍحرؼخ   .ؿّؼٙخ ٚٓخثً فٝ ٚحٌؼٕف

 .ٚح٦غ٠َك حٌَِٚخْ ٍأُٓٙ ٚػٍٝ ح١ٌِّّس حٌطٛحثف اٍٟخء ٓز١ً

 حٓجٍش ِظٕٛػش
 ِظظخ١ٌش أكمخد أٍرؼش اٌٝ حٌمي٠ُ حٌؼَحق طخ٠ٍن ٠ٕمُٔأوًّ : 

  حٌؼَحق طٛك١ي ِٓطّىٓ  ( ح٤ٚي َٓؿْٛ)  حٌٍّه

،  ٚٚٓؼٙخ رخرً ِي٠ٕش اػّخٍ أػخى،  ٚحٌٕظخَ ح٤ِٓ كفع:  كٍّٛحرٟ حٌٍّه

 رخّٓٗ ُػَفض حٌمٛح١ٔٓ ِٓ ِـّٛػش أٛيٍ،  َِىٚم ٧ٌٌٗ ِؼزيح   رٕٟ

 ِخىس 282 كٍّٛحرٟ لٛح١ٔٓ رٍغض

 رىفخءطٗ ٠ٚظ١ِّ حٌىٍيح١ٔش حٌيٌٚش ٍِٛن حَٗٙ:  حٌؼخٔٝ َٜٔ ٔزٛهٌ حٌٍّه

 ٚح٦ىح٠ٍش حٌؼٔى٠َش

 .حٌؼَحق كىُ فٟ ٚو١ٍٗ ٘ٛ حٌٍّهٚ حٌلم١مٟ حٌّي٠ٕش كخوُ حٌّؼزٛى ٠ؼظزَ

 حٌؼٙي أطٝ كظٝ فٟ حٌؼَحق حٌلَد أ٠خَ اٌِح١ِش حٌؼٔى٠َش حٌويِش وخٔض

 ىحثّش حٌـ١ٕٛ فؤٛزلض ح٢ٍٗٛٞ

 ٍِى١ش وخٔض ىًٌ : أهظٍفض ٍِى١ش ح٤ٍحٟٟ حٌٍِحػ١ش لٝ َِٜ ػٓ حٌؼَحق؟

 ح٤ٍحٟٟ ِخٌه حٌفَػْٛ وخْ ك١غ َِٜ ػىْ ٥ٌفَحى حٌؼَحق فٟ ح٤ٍٝ

 حٌّؼٍمش رخرً كيحثك َٜٔ ٔزٛهٌ  حٌٍّه ١ٗي

 رَّٜ ٍٛش ٚأٚػمٙخ حٌف١ٕ١م١ش حٌّيْ أليَ ؿز١ًِي٠ٕش 

 ى٠ّمَح١ٟ ٗزٗ حٌف١ٕ١م١١ٓ ػٕي حٌلىُ ٔظخَ وخْ

 ل١َخؿش  ِٕٙخ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ حٌف١ٕم١ش حٌّيْ رؼٞ ػَفض

 : فٝ طظّؼً آ١ٓخ لخٍس ٔلٛ حٌل٠خٍٜ حٌظٛحًٛ ِؼخرَ

 ١ٕٓخء ؿ٠َِس ٗزش ٠َ١ك  -1

 حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ ٓخكً ٠َ١ك -2

 ح٤كَّ حٌزلَ ٓخكً ٠َ١ك -3

 ر٩ى ِٓ ح٠٤ّٓ ٍٟؼش ٠ظىْٛ حٌٌٜ حٌل٠خٍٜ حٌّؼٍغ ٍأّ حٌف١ٕم١ْٛ أكظً

 حٌؼَر١ش حٌـ٠َِس ٗزش لخػيطش ٚ ح١ًٌٕ ر٩ى ِٓ ح٠٤َٔ ٍٟؼش ٚ حٌمي٠ُ حٌؼَحق

 رٍٕٛ٘خ أٗؼض أٔخ١ٔش ك٠خٍس هَؿض حٌّؼٍغ ٌ٘ح ِٚٓ

 : اٌٝ حٌف١ٕ١مٟ حٌّـظّغ ١زمخص حٔمّٔض

  0حٌلىُ ػٍٟ ١ٓطَٚح ح٠ٌٌٓ ح٤غ١ٕخء حٌظـخٍ طًّ٘:  حٌؼ١ٍخ حٌطزمش

  0ٚحٌٜٕخػخص حٌّٙٓ أٛلخد طًّ٘:  حٌٛٓطٟ حٌطزمش

 0ٚحٌؼز١ي حٌويَ طًّ٘:  حٌي١ٔخ حٌطزمش

 حٌٍٜٛ ف١ٙخ حٓظويِض وظخرش أليَ:  ح١ٌَٙٚغ١ٍف١ش حٌىظخرش

 حٌلَٚف ف١ٙخ ح٨ٔٔخْ حٓظويَ وظخرش أٚي:  حٌف١ٕ١م١ش حٌىظخرش

 حٌو١َ اٌٗ،  ( رؼً)  ح٦ٌٗ لٜش فٝ حٌَ٘ ٚ حٌو١َ ر١ٓ حٌىفخف حٌف١ٕم١ْٛ ٍٛٛ

 ( ح٠ٌَّٜش ٓض ٚ ا٠ٍُْٚ ٚ ا٠ِ٠ْ)  لٜش ط٘زٗ ٚ٘ٝ حٌّٛص اٌٗ ػيٚ

 ٌٍل٠خٍس ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌَث١ٔٝ حٌّؼزَ رّؼخرش ٚلزَٙ و٠َض ؿ٠َِطٝ وخٔض

 حٌٜخٍَ حٌؼٔىَٜ رٕظخِٙخ أٓز١َشِي٠ٕش  ػَفض

 .ٚح٠ٌِٛص ٚحٌٕز١ٌ ٚحٌّؼخىْ حٌَهخَ ح١ٌٛٔخْ ٛيٍص: ٛٔخ١ْحٌ ٛخىٍحص أُ٘

 .٠ٍٛٓٚخ َِٜ ِٓ ٚحٌلزٛد ح٤لّ٘ش حٓظٍٛىص: ح١ٌٛٔخْ ٚحٍىحص أُ٘

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ حٌٜخٍَ حٌؼٔىَٜ حٌٕظخَ ػٍٝ حٓز١َش فٝ ح١ٌٔخ١ٓش حٌل١خس لخِض -ِخٌٕظخثؾ : 

 حٌمَْ فٝ ٓمطض كظٝ ػخ300َ ٌّيس ح٤غ٠َك ر٩ى ػٍٝ ح١ٌٔطَس ِٓ طّىٕض

 حٌّمي١١ٔٚٓ ٠ي ػٍٝ ح٩١ٌّى لزً حٌَحرغ

 أٓز١َش فٝ حٌل١خس ِلٍٛ حٌـ١ٖوخْ 

 ػًّ فَٙ طٛف١َ  -2 ٚح٦ٔظخؽ حٌؼًّ ط٘ـ١غ -1 : أػ١ٕخ كخوُ ٌْٓٛٛ ط٠َ٘ؼخص

 حٌلف٩ص ػٍٝ ٌٍَّٜٚفخص ألٜٝ كي طلي٠ي  -4 حٌي٠ْٛ آمخ١ -3 ٌٍؼخِش

 اٍٟخء حٌؼخِشوخٔض ط٠َ٘ؼخص ٌْٓٛٛ طٙيف ٌـ 

 ألٜٝ كي طلي٠يٚؿٙض ط٠َ٘ؼخص ٌْٓٛٛ ٌٍطزمش ح٤ٍٓظمَح١١ش ِٓ ه٩ي : 

 حٌلف٩ص ػٍٝ ٌٍَّٜٚفخص

 ىًٌ ؟ (.رَو١ٍْ) ػٙي فٝ ًٍٚطٙخ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش رٍغض

 .غ١ٕش أَٓس ِٓ وٛٔٗ ٍغُ حٌؼخِش اٌٝ ح٠ُٔ -1

 . ح٩ٛ٦كخص ِٓ رخٌؼي٠ي لخَ -2

 ح٤ػ١ٕٝ حٌ٘ؼذ ٨ٍطمخء حٌٔز١ً ٘ٝ ح١ٌٍّٔش ح٨ؿظّخػ١ش حٌظَر١ش رؤْ ِئِٕخ وخْ -3

 حٌظٝ حٌي٠ّمَح١١ش حٌل١خس أطخكض ِخٌٕظخثؾ : حٌل١خس حٌي٠ّمَح١١ش حٌظٝ ػخٗظٙخ أػ١ٕخ ؟

 ٚح٢ىحد حٌفْٕٛ فٝ أػ١ٕخ ظفٛلضل ٚح٦ريحع حٌفىَ ك٠َش ٌٍٔىخْ أػ١ٕخ ػخٗظٙخ

 حٌفظَس فٝ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى ٍحثيس أٛزلض كظٝ ٚحٌّفى٠َٓ حٌف٩ٓفش ٚظٍٙٛ ٚحٌؼّخٍس

 .حٌّـخ٨ص وخفش فٝ ح٩١ٌّى لزً ٚحٌَحرغ حٌوخِْ حٌم١َٔٓ ر١ٓ ِخ

 طّىٓ أْ اٌٝ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّيْ ٟؼف اٌٝ أىص ؟ حٌز١ٍٛر١ِٔٛ كَٚدِخٌٕظخثؾ : 

 الٕخػُٙ كخٚي ٚ ؛ وٍٙخ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى ػٍٝ رخٌمٛس كىّش فَٝ ِٓ حٌّميٚٔٝ ف١ٍ١ذ

 حٌفَّ ٌّٛحؿٙش ٍح٠ظٗ طلض حٌٜف رظٛك١ي

 "  ح٤ُِ أطمٟ ح١٠ٌَّٜٓ أْ: "  ١َ٘ىٚص حٌمي٠ُ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌّئٍم لخي

 ؟حٌّمٌٛش ٌ٘س ِٓ ح٦ٓىٕيٍ حٓظفخىس ػٍٝ ِؼخ٨   أػطٝ:  حٌٔخرمش حٌؼزخٍس ٟٛء فٝ

 حٌظمخ١ٌي ٚ حٌؼخىحص حكظَحَ ػٍٝ كَٙ حٌّميٟٚٔ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ ؿخء ػٕيِخ

 ٚ ، حٌفَػ١ٔٛش ح٤ٌمخد كًّ ٚ ح٠ٌَّٜش ٌٍّؼزٛىحص حٌمَحر١١ٓ ٚليَ ، ح٠ٌَّٜش

 ٌٗ ٍِِحُ  أِْٛ ٧ٌٌش حٌّميّ حٌىزٖ لَٔٝ ٗؼخٍ حطوٌ

 ىٍحٓش افخىس أوؼَ أ٠ّٙخ كيى..  ح١ٌٛٔخْ ٗؼَحء ِٓ حػٕخْ أٍه١ٍٛهْ ، ١َِّٛ٘ٚ

 حٌظَحع َٔ٘ فٝ حٌف٠ً ٛخكذ( ١َِّٛ٘ٚ) ح١ٌَٙ٘ ٌ٘خػَح ؟ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌل٠خٍس

 .ػٓ ٠َ١ك ٍِلّظش ح١ٌ٨خًس ٚ ح٨ٚى٠ٔش  لي٠ّخ   ١ٌٍٛٔخْ حٌزطٌٛٝ حٌؼمخفٝ

..  حٌؼٍّٟ طميُِٙ فٝ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ػ١ٍٙخ حػظّي حٌظٝ حٌٕٛحس حٌميِخء ح٠ٌَّْٜٛ ليَ

 حٌل٠خٍحص  ِٓ حٌؼٍُ أٛٛي ِٓ حٌىؼ١َ ح١ٌٛٔخْ حٓظّي ؟ حٌؼزخٍس ٛلش أػزض

 اٌٝ ح١٠ٌَّٜٓ ٚهزَحص طـخٍد ِٓ حٌىؼ١َ طل٠ًٛ فٝ ٔـلٛحٚ  حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش

 ػ١ٍّش ٔظ٠َخص

 رَ٘ٓ..  حٌظ٠َ٘ق ػٍُ ِٕٙخ حٓظفخى حٌظٝ حٌلمخثك ِٓ ٌٍىؼ١َ أػ١ٕخ ػٍّخء طًٛٛ

 حٌـُٔ أػ٠خء وً فٝ حٌّظلىُ ٘ٛ حٌّن أْ اٌٝ ح١ٌٛٔخْ طًٛٛ ؟ ًٌه ػٍٝ طخ٠ٍو١خ

 حٌَ٘ح١٠ٓ فٝ حٌيَ ٠٠ن حٌٌٜ ٘ٛ حٌمٍذ أْ ػَفٛح.ح٦كٔخّ َِوِ ٚ٘ٛ

 ػٓ أػّخٌش فٝ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٕخْ ػزَ ىًٌ ؟ ..ح٢ٌٙٗ ِٓ ل٠َزخ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٕخْ ػخٕ

 ل١ُ ِٓ ف١ش ِٚخ ٣ٌٌٙٗ حٌؼٍٜٛ حٌؼخٌُ

 فٝ ر١ٔطش وخٔض .. ىًٌ ؟ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌّؼّخٍٜ حٌٕ٘خ١ ِظخَ٘ أُ٘ ِٓ حٌّؼخري طؼظزَ

 أَٗٙ ِٚٓ حٌفٓ ِٓ ٍف١غ ِٔظٜٛ اٌٝ ٍٚٛض كظٝ طظطٍٛ ٚأهٌص ح٤َِ ريح٠ش

 ػخَ فٝ ح٤وَٚرٛي لّش ػٍٝ رَو١ٍْ حٌِػ١ُ ألخِٗ حٌٌٜ( حٌزخٍػْٕٛ ِؼزي) حٌّؼخري

 .ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌؼّخٍس ططٍٛ لّش ٠ٚؼظزَ أػ١ٕخ آٌٙش ٌؼزخىس. َ.ق 447

 ٠ؼي ؟ حٌظخ٠ٍن فٝ حّٓٗ طو١ٍي ف١ي٠خّ حٓظطخع:  ح٢ط١ش حٌؼزخٍس ٛلش أػزض

 ٠ؼي حٌٌٜ ٠ُّٛ طّؼخي: أٔـخُحطٗ أػظُ،ح١ٌٛٔخٔٝ حٌؼخٌُ فٝ حٌٕلخط١ٓ ػ١ّي ف١ي٠خّ

حٌٔزغ حٌي١ٔخ ػـخثذ اكيٜ ِٓ

 
 

 ؟ ح٠ٌَخٟٝ ٚ حٌي٠ٕٟ رخٌـخٔذ حٌمي٠ُ ح١ٌٛٔخْ فٝ أ١ٌّٚز١خ ِي٠ٕش:  ر١ٓ ح٨ٍطزخ١ ٚؿش ِخ

 وً ف١ٙخ ط٘ظَن حٌٕطخق ٚحٓؼش ٠ٍخ١ٟش ِزخ٠ٍخص ح١ٌٛٔخْ ألخَحٌـخٔذ ح٠ٌَخٟٟ : 

 حٌّزخ٠ٍخص طٍه ١ّٓض فمي ػُ ِٚٓ أ١ٌّٚز١خ ِي٠ٕش فٝ ًٌٚه ٚهخٍؿٙخ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّيْ

حٌي٠ٕٟ : حػظميٚح حْ حَٓس ح٢ٌٙٗ طم١ُ فٛق ؿزً حٌـخٔذ  – ح١ٌٚ٤ّز١ش رخ٤ٌؼخد

 ح١ٌٚ٤ّزّٛ

 ح٨ٔظٜخٍحص وخٔض ٌهً ٍح٦ٓىٕي ١زك و١ف ٟٚق.  ٌظلم١مش حٌٔؼٟ ٚ ِؼ١ٓ ٘يف ٟٚغ

 ٚفٍٔط١ٓ ٠ٍٛٓٚخ حٌٜغَٜ آ١ٓخ فٝ حٌفَّ أػيحثٗ ػٍٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ كممٙخ حٌظٝ

 ح١ٌٔطَس ؿخٔذ اٌٝ ٌلىّٗ حٌفخ١ٍٓش ح٠٨ٌٛخص اه٠خع ٨ٓظىّخي ٌٗ ٘يفخ َِٜ ِٓ ؿؼٍض

 فٝ ٚٔـق َِٜ اٌٝ رـ١٘ٗ فظميَ ح٠٨ٌٛخص طٍه فٝ حٌفخٍٓٝ ح٤ٓطٛي لٛحػي ػٍٝ

 حٌّمي١ٔٚش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٚطى٠ٛٓ. َ.ق 332 ػخَ ػ١ٍٙخ ح١ٌٔطَس

 ؿ١ٖ لخىس ؿظّغح ؟ ح١ٌٔخٟٓ َِٜ ٟٚغ ٚ،  َ.ق323 رخرً ِئطَّ:  ر١ٓ حٌؼ٩لش ِخ

 :ر١ُٕٙ ف١ّخ حٌّمي١ٔٚش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٚطمخّٓٛح ٚفخطٗ رؼي( رخرً) فٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ

 ػخَ ػ١ٍٙخ ٍِىخ   ٔفٔٗ أػٍٓ حٌٌٜ( ٨ؿّٛ رٓ رط١ٍّّٛ) ١ٜٔذ ِٓ َِٜ وخٔض

 ك٠خٍس رٙخ لخِض .حٌزطخٌّش ىٌٚش ػ١ٍٗ أ١ٍك ؿي٠ي ػٙي فٝ َِٜ ريأص .َ.ق305

 ح١ٕ١ٌٍٙٔظ١ش حٌل٠خٍس رخُٓ ػَفض ٚح١ٌٛٔخ١ٔش حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش ر١ٓ طـّغ

  ح٤ٓىٕيٍ ح٤وزَػٍٝ ٠ي  ح٦ٔٔخ١ٔش حٌل٠خٍس ػخ١ٌّشِفَٙٛ ظَٙ 

 ٔظخَ ١زمٛح ؟ حٌيٌٚش رخلظٜخى ٌٍٕٙٛٝ ح٨ٓظؼّخٍ حٌزطخٌّش ػَف:  طخ٠ٍو١خُ  أػزض

 ٥ٌ٘خٌٝ ١ٌْٚ ح٨لظٜخى٠ش حٌل١خس ٔٛحكٝ أُ٘ ػٍٝ ط١ٔطَ حٌيٌٚش وخٔض ك١غ ح٨كظىخٍ

 ط٘ظَٜ حٌظٝ ٘ٝ حٌيٌٚش وخٔض ٚ حٌٍِحػش ٚروخٛش ِٕظـخطُٙ فٝ حٌظَٜف ك٠َش

 ٚحٌظـخٍس حٌٜٕخػش ِـخي فٝ ٚوٌٌه ح٠ٌَحثذ هُٜ رؼي حٌّلخ١ًٛ

  ؟ رَ٘ٓ..  رَّٜ حٌظـخٍس فٝ وز١َس ١فَس حٌزطخٌّش أكيع

 حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ ٓخكً ػٍٝ حٌّٛحٔت :فخٔ٘ؤٚح حٌظـخ٠ٍش رخٌٕٛحكٝ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ ح٘ظُ

 -. حٌـّخٍن ٗجْٛ ٔظّٛح - ٨ٍٗخى٘خ: حٌّٕخٍحص - حٌٔفٓ ٌزٕخء حٌظَٓخٔخص –. ٚح٤كَّ

 .حٌظـخٍٜ حٌظزخىي ٌظ١ًٙٔ حٌؼٍّش ٓىٛح

 حٌز٩ى ىحٍ حٌٌٜ رط١ٍّّٛ حٌوخِْ  حٌٜغ١َ حٌٍّه ػٍٝ رخٌٛٛخ٠ش (أؿخػٛو١ٍْ) حٔفَى

 ِؼظُ ٚفميص ٚحلظٜخى٠خ ١ٓخ١ٓخ   حٌز٩ى حٔٙخٍص،  حٌ٘و١ٜش ِٜخٌلٗ طلم١ك أؿً ِٓ

 حٌوخٍؿ١ش أ٩ِوٙخ

س رخٌمٛس ٚ ط١ِّص طٍه حٌَّأ ِخ ٍأ٠ه فٝ ٗو١ٜش : حٌٍّىش و١ٍٛرخطَ حٌٔخرؼش ؟

حٌـزَٚص ٚ حٌطّٛف ٚ حٌىز٠َخء ك١غ طوٍٜض ِٓ أه١ٙخ رط١ٍّّٛ حٌَحرغ ػَ٘ 

حٌؼَٕ ػُ طِٚؿض ِٓ أٔط١ّٔٛٛ ٤ٔٙخ ػٍٝ  ِؼٙخ ٌظـٍْ أرٕٙخ ِٓ ١ٌٛ٠ّٛ ل١َٜ

فٝ ِؼَوش أوظ١َٛ وخٔض ططّق أْ طٜزق ٍِىش ٍِٚخ كظٝ ؿخء أوظخف١ّٛ ُِِٚ٘ٙ 

 لخٍ حٔط١ًّٔٛٛ ح٠ٌِّٙش ٚ حٔظلَص رؼي حٔظحٌزل٠َش فٍُ طمز

 أٓزخد حٓظٕظؾ..  حٌَحرغ رط١ٍّّٛ ػٙي ٌِٕ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌٍغش طؼٍُ ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ ألزً

 ٌِٕ ٌٚىٓ رخٌظؼخٌٝ طظُٔ ِؼخٍِش ح١٠ٌَّٜٓ ٠ؼخٍِْٛ وخٔٛح ٚ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ك١غ وخْ ًٌه

 أِخَ حٌّـخي افٔخف فٝ حٌيٌٚش ٚأهٌص ل٩١ٍ   حٌٟٛغ طغ١َ: حٌَحرغ رط١ٍّّٛ حٌٍّه ػٙي

  ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌٍغش طؼٍُ ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ فخلزً أػٍٝ ٚظخثف ٌظٌٛٝ ح١٠ٌَّٜٓ

 .ٚح٤ٍٝ ٚحٌمَّ حٌّْ٘ ٤كـخَ ٔٔز١ش ريٍحٓخص لخَ ِٓ أٚي: أ٠ٍٔظخهٍّٛ

   ح٠ٌَخ١ٟش حٌٕٙيٓش ِـخي فٝ ح٤ٛٛي وظخد ٟٚغ حٌٌٜ: ال١ٍيّ 

 .حٌطفٛ لخْٔٛ ٛخكذ: أ١ٍّٗيّ

  حٌي٠ِٛش حٌيٍٚس حوظ٘ف حٌٌٜ (١َ٘ٚف١ٍّٛ) 

 اٌٝ ػٍّخإ٘خ طًٛٛ ؟ حٌـغَحف١ش حٌؼ١ٍّش حٌلمخثك ٚ،  ح٦ٓىٕي٠ٍش:  ر١ٓ حٌؼ٩لش ِخ

 كٛي ح٤ٍٝ ىٍٚحْ ٔظ٠َش) ِؼً حٌـغَحف١ش حٌؼ١ٍّش ٚحٌّزخىة حٌلمخثك ِٓ حٌىؼ١َ

 (.ح١ٍٟ٤ش حٌىَس ِل٢١ ل١خّ حٌّْ٘،

 

 حٌزطخٌّش ػٙي فٝ حٌطز١ش ح٨وظ٘خفخص ٚ،  ح٦ٓىٕي٠ٍش:  ر١ٓ حٌؼ٩لش ِخ

 كي٠مش ٚؿٛى ٓخػي،  ٚحٌـَحكش حٌظ٠َ٘ق فٝ ح٦ٓىٕي٠ٍش ػٍّخء رَع

 وخْ،  حٌل١ٛحْ ػٍُ ططٍٛ ػٍٝ حٌؼخٔٝ رط١ٍّّٛ ألخِٙخ حٌظٝ حٌل١ٛحْ

 حٌٌٜ( ١َ٘ٚف١ٍّٛ: )حٌؼخٌُ فٝ ٚحٌظ٠َ٘ق حٌطذ ػٍّخء أرَُ ِٓ

 حٌٕزٞ َٓػش ٌم١خّ ري٠ؼش أىحس ٠ٔظويَ ٚوخْ حٌي٠ِٛش حٌيٍٚس حوظ٘ف

ك١غ حٔظٙض  ؟ أف٠َم١خ غَد ّٗخي ػٍٝ ٍِٚخ ١ٓطَص:  طخ٠ٍو١خ حػزض

 أف٠َم١خ غَد ّٗخي ػٍٝ ٌظ١ٔطَ ل١َخؿش ر٠ِّٙش حٌز١ٔٛش لَٚدحٌ

 .ِمي١ٔٚخ ِغ حٌلَٚد

 ٚ حٌٍّىٝ حٌٕظخَ فٝ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ:  ر١ٓ ح٤هظ٩ف ٚ حٌ٘زش أٚؿش كيى

 300 ِٓ ٠ظىْٛأٚؿش حٌ٘زٗ :  ؟لي٠ّخ ٍِٚخ فٝ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ

 فٝ حٌٕظخَ حٌٍّىٝ :أٚؿش ح٤هظ٩ف :  - ح٨ٍٓظمَح١١ش حٌطزمش ِٓ ػ٠ٛ
 حٌز٩ى ٗجْٛ ٠ي٠َفٝ حٌٕظخَ حٌي٠ّمَح١ٝ :  -  ٌٍٍّه حٓظ٘خ٠ٍخ   ٠ؼظزَ

 .ٚحٌؼٔى٠َش ٚح٨لظٜخى٠ش ٚحٌظ٠َ٘ؼ١ش ح١ٌٔخ١ٓش

 طلم١مش طُ ِخ ٌ٘ح ٚ حٌيٚي حٓظمَحٍ أ٘يحف أُ٘ حٌمِٛٝ ح٤ِٓ كفع ٠ؼي

 ًٌه ػٍٝ ِؼخي أػطٟ..  ٌَِٚخ ح٦ِزَح١ٍٛٞ حٌؼَٜ ريح٠ش فٝ

 ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ِٕلٗ ٚلي حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػٙي أوظخف١ّٛ ريأ

 أِٓ أْ أىٍن رخٌؼَٕ حٔفَحىٖ ٚرّـَى َ.ق 27 ػخَ( أغٔطْ) ٌمذ

 :فٝ ٠ّىٓ حٌمِٛٝ ٍِٚخ

 .كٌٛٗ ٚحٌظفخفُٙ حٌَِٚخْ حٌؼٔى١٠َٓ حٌمخىس ر١ٓ ح٨ٔمٔخِخص أٙخء -1

 .حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٍرٛع فٝ ٓح٤ِ اػخىس -2

 .ٚحٌَ٘ق حٌّ٘خي فٝ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش أ٩ِن ػٍٝ حٌّلخفظش -3

 .حٌَِٚخْ ٌٍّٛح١ٕ١ٓ ح٨ؿظّخػ١ش حٌؼيحٌش طلم١ك -4

 ٗى١ٍش ِٔخٚحس وخٔض  ؟. ىًٌ..  كم١م١ش ٍِٚخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش طىٓ ٌُ

 ِٓ ٤َٓ ٠ٕظّْٛ َِٗل١ٓ حٔظوخد اٌٝ ١ّ٠ٍْٛ حٌؼخِش وخْ ك١غ

  ١ٜٔذ ٌٍؼخِش ٠ىٓ ٌُٚ حٌّٕخٛذ ؿ١ّغ ػٍٝ حٓظٌٛٛح ٚرخٌظخٌٝ ح٤َٗحف

  ؟ حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ فٝ ػٕش ٠ّٔغ ٌُ ٠ٌٍَحثذ ٔظخَ حٌَِٚخْ ٟٚغ:  ىًٌ

 حٌيٌٚش اٌٝ ٌظٍٛى ح٤٘خٌٝ ِٓ ِزخٌغ أ٠ش طل١ًٜ ِٓ ٠ظّىٕٛح كظٝ ًٌٚه

 طليى حٌظٝ حٌٔىخ١ٔش ح٦كٜخث١خص ٔظخَ حٓظويِٛح -1:ًٌه ٓز١ً ٚفٝ

 أوؼَ َِٜ ٓىخْ ػٍٝ فَٟٛح -2 .ٚأٔٛحػُٙ ٚأػّخٌُٙ حٌٔىخْ أػيحى

 ح٦ٌِح١ِش حٌويِخص ٔظخَ حٓظليػٛح -3 .ح٠ٌَحثذ ِٓ ٔٛع 200 ِٓ

 .ِمخرً ريْٚ ح٤٘خٌٝ ػٍٝ طفَٝ أػّخي ٚ٘ٝ

 ؟ حٌَِٚخ١ٔش رخ٦ِزَح٠ٍٛ١ش ح١ٌٔخ١ٓش حٌٕظُ ٚ،  َِٜ:  ر١ٓ حٌؼ٩لش ِخ

 .ٓخرك لًٕٜ ح٠٨ٌٛخص ٠لىُ رؤْ ٠م٠ٝ ح١ٌٔخٓٝ حٌٕظخَ وخْ

 ح٦ِزَح١ٍٛ لٍَ فمي ٚحٌـغَحف١ش ح٨لظٜخى٠ش َِٜ ١ّ٘٤ش ٔظَح   ٌٚىٓ -

 ح٤ٚحَِ ٠ٚظٍمٝ ِزخَٗس ٠ظزؼٗ َِٜ كخوُ ٠ىْٛ أْ -1 -: أغٔطْ

 ًٚحص ٌٗ حٌّٛح١ٌش حٌفَٓخْ ١زمش ِٓ َِٜ كخوُ ٠ىْٛ أْ -2.ِٕٗ

 ٗوٚ أٜ ػٍٝ كظَ -3 .حٌؼٔى٠َش ٚحٌوزَس ٚحٌّخ١ٌش ح٦ىح٠ٍش حٌىفخءس

 .ِزخَٗس ح٦ِزَح١ٍٛ ِٓ ربًْ ا٨ َِٜ ىهٛي حٌٕٔخطٛ ١زمش ِٓ
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......نالت مدینة .......شھرة كبیرة في مجال الفن والعمران ..... - ١
o صور
o أوغاریت
o صید
o سومر
من أشھر أقواس النصر فى عھد الرومان قوس ........... -٢
o  تراجان
o  اغسطس
o تيتوس
o بطليموس
ھادریان لمدینة انطوبولیس دلیال على ..........بناء یعد  - ٣
o  القوة
o  مهارة البناء
o  وجود المواد الخام
o  الوفاء للصديق
عة العنصریة  ...........أى من الملوك التالیة غلبت علیھ النز - ٤
o  سرجون
o  اغسطس
o سنحاريب
o مينا
أى من الفراعنة المصریین كان مولعا بالرحالت البحریة  ........... - ٥
o  تحتمس الثالث
o  رميس الثاني
o  احمس
o  نخاو
نوع من الفن ارتبط ظھوره بالمسیحیة  ........... - ٦

o  االرابيسك
o الفسيفساء
o  التوابيت
o  الثيران المجنحة

........... انت تودع فیھا السجالت فى بالد الرافدین ویتوج فیھا الملك ك  - ٧
o  الزاقورات
o  الصوامع



٣

o  القصور
o  القالع
نوع من الضرائب .............على سكان مصر أكثر من الرومان  فرض - ٨
o ١٠٠ 
o ١٥٠ 
o ٣٠٠
o ٢٠٠
........استخدموا نظام اإلحصائیات السكانیة التى تحدد أعداد السكانأول من  - ٩
o  الفرس 
o  البطالمة
o  الرومان
o  االغريق

كانوا أكبر الجالیات فى اإلسكندریة ولھم حى مخصص ھو الحى الرابع - ١٠
o  االغريق  
o  المصريون  
o  الرومان  
o  اليهود
.وھو مصرى من أبناء أسیوط الروماني ن أشھر فالسفة العصر م - ٤
o افلوطين
o أرسطو
o استرابون
o  سقراط

ھى ادیرة ..........لتا مصرأربعة أدیرة تقع بالقرب من دتتكون  -١١
o  الزعفرانة
o الصحراء الغربية
o وادي النطررون
o حصن بابليون
على ید ........... م٦٤١لمصر عام  العربي اإلسالميالفتح  تم - ٥
o  خالد ببن الوليد
o  ابو عبيد الجراح
o عمر بن الخطاب
o  عمرو بن العاص

ا االسم ذأول من أطلق على الفنیقیین ھ -١٢
o    االغريق  
o ن المصريو



٤

o  الرومان
o  اليهود

الجمھوري فى الحكم النظام  التى انتشر فیھا  المدن الفینیقیة من  -١٣
o  صور
o  صيدا
o  قرطاج
o  أثينا

كانت من أقدم المدن الفینیقیة وأوثقھا صلة بمصر -١٤
o  جبيل
o  صيدا
o  قرطاج
o أثينا

یالصور الحیوانات كاألسود والثیران المصممة ببالطات القاشانى الملونتعد  -١٧ ن ة دل دم ف ى تق  عل
..................فى العراق 

o  الرسم
o  العمارة
o  النحت
o  البناء

طبقات ........انقسم المجتمع فى بالد العراق القدیمة إلى  -١٥
o ٣
o ٤
o ٥
o ٢

أیدى عليسقطت الدولة البابلیة الثانیة  -١٦
o  االغريق  
o  المصريون
o  الرومان  
o الفرس

احتالل فنیقیا  نبوخذ نصر الثانى ابلىقبل المیالد حاول الملك الب ..........فى القرن  -١٧
o  الرابع
o  الخامس
o السادس
o  الثاني

أول الشعوب التي سكنت العراق -١٨



٥

o السومريون
o البابليون
o –اآلشوريون
o الكنعانيون  

……أطلق العرب اسم المعلم األول على الفیلسوف   -١٩

o أرسطو
o الفارابى
o  أفالطون
o  سقراط 

رغم الخالفات السیاسیة المشترك بین جمیع المدن االغریقیة القاسم -٢٠
o الفن
o النحت
o الرسم
o الدین

الذین شاركوا فى الحكم من ............. فنیقیافى  الطبقة العلیاتكونت  -٢١
o التجار
o االرستقراطیین
o الملك
o األشراف

واالوربیین :  نالفینیقییقام بدور الوسیط الحضاري بین  -٢٢
o الفرس
o الرومان
o االغریق
o القرطاجیون

 بین االغریق والشرق الحضاريبمثابة معبر للتواصل .............رتى كانت جزی -٢٣
o كریت وقبرص
o  ردوس وصقلية
o  صقلية وكريت
o  كريت وردوس

 من القرى الصغیرة دباندماج عد ...................نشأت  -٢٤
o أثينا
o إسبرطة
o أيجه
o  كريت

ن الیونا فقط من مساحة إلى .............السھلیة  وصلت مساحة األراضي -٢٥
o ١٠ 



٦

o ٢٠
o ٣٠
o ٤٠

من مصر وسوریا. ........و......... االغریق  استورد -٢٦
o  النبيذ والخمر
o  االقمشة والحبوب
o السالح والذخيرة
o  القمح والكتان

 التيعلى التصویت بالرفض أو القبول للقوانین  ایقتصر دورھ ،جتمع مرة واحدة فى الشھرت -٢٧
یعرضھا مجلس الشیوخ

o  القنصالن
o  الجمعية الشعبية
o  مجلس الشيوخ
o  نقباء العامة

 :قام بالعدید من اإلصالحات وانضم إلى العامة رغم كونھ من أسرة غنیة. -٢٨
o سقراط
o بركلیس
o سولون
o ھیردوت

عرف الرومان عبادة األباطرة متأثرین ب ............ -٢٨
o الفنيقيين
o  االغريق
o  الفراعنة
o  الفرس

..فى عصر البطالمة كان دور المرأة ............ -٢٩
o  هامشيا
o  ضعيفا
o  رئيسا
o  ثانويا

تحولت مصر لوالیة رومانیة بعد معركة ........... -٣٠
o  اكتيوم
o  رفح
o  طروادة
o مجدو

تم استخدام لقب مینوس للملوك فى  حضارة : -٣١



٧

o  مصر
o  اليونان
o  كريت
o  أثينا

نجح كال من ............و...........فى توحید العراق والیونان  -٣٢
o مينا واحمس
o وفيليب سرجون األول
o  نبوحذ نصر وسرجون
o  كورش واالسكندر

 بم تفسر ٢س
ظهور الفن القبطي  - ١

.......................................................................................
بناء مدينة انطنيوبوليس - ٢

.......................................................................................
ظهور فن الرسم لدى الرومان  - ٣

......................................................................................
انتشار عبادة االباطرة  - ٤
٥ - .......................................................................................
نونبناء معبد البارثي - ٦

....................................................................................... 
تقدم فن الصياغة عند الفنيقيين  - ٧

.......................................................................................
فى قيام بعض ممالك بالد الرافدينللطبيعة الصحرواية فى شبه الجزيرة العربية أثر  - ٨

.......................................................................................
فى الدولة البابلية األولى  نانتشار االم - ٩

.......................................................................................
لدولة البابلية الثانية بالكلدانيين تسمية ا  -١٠

.......................................................................................
مليكة االرض فى مصر عن العراق اختالف -١١

....................................................................................... 
 تابات الشاعر اإلغريقي هوميروسأهمية ك -١٢

اإلغريق  لبالد والحضارية واالقتصادية السياسية المعلومات منه نستقى تاريخيًّا مصدًرا تعتبر
. القديمة



٨

 ؟.طويال زمنا األشوريين إمبراطورية تستمر لم -١٣
 ىال الشعوب ثورات تعدد   فتحوها التى البالد فى ملوكهم اتبعها التي والتدمير العنف سياسة

البالد ثروات أهملوا كما عليها سيطروا
 العراقيين؟ نفوس فى أهمية الزاقورات معبد كان -١٤

 والعقود السجالت به تودع    الناس فيه يتعلم     الدينية الشعائر فيه تقام       الملك فيه يتوج 

. القديم العراق بالد تاريخ في تحول نقطة الثاني سرجون الملك عصر ُيعد -١٥
.  م.ق٢٣٥٠ عام قوية    واحدة مملكه في  مرة ألول كله العراق توحيد استطاع 

. القديم العراق تاريخ في رابي حمو عصر أهمية -١٦

القوانين اصدر   مردوخ لالله معبد بنى  وتوسيعها بابل مدينه أعمار اعاده والنظام األمن حفظ

.  القديم العراق بالد في الزراعة ازدهار -١٧
 الخصبة والتربة المياه وفرة بسبب الزراعة ازدهرت

 السومرية الدولة سقوط -١٨
 بينهم الحروب نتيجة سومر وسقطت متنافسة  مدن  بل موحدة دولة سومر تكن لم 
؟....  الحضارات نقل في الوسيط دور)  الشام بالد(  سوريا لعبت -١٩

 الديانة نشر في بارًزا دوًرا لعبت  المسيحية و ليهوديةا للديانة مهًدا كانت.  الجغرافي موقعها 
. والفينيقية القديمة والعمورية اآلرامية(  الحضارات من مجموعة فيها قام.    اإلسالمية

  س أكمل 

 ................  الملك األولى البابلية الدولة ملوك أشهر من - ٢٠
 .................. قصة العراق في القديمة األساطير أشهر من - ٢١
 ................ ألواح على تكتب وكانت المسمارية الكتابة السومريون اخترع -٢٢
 .......... الكتابة باسم العراق في الكتابة ُعرفت ...... بينما  هو العراق في المعبودات كبير كان -٢٣
 للفرعون ملك األرض كانت مصر عكس األراضي.......... ملكية .كانت -٢٤
بابل مدينة تخريبه بعد  ………مدينة بتعمير سنحاريب الملك اهتم. -٢٥
 ... من الزجاج صناعة الفينيقيون وعرف ..... .. باللون الثياب صناعة في الفينيقيون برع -٢٦
 ............ اإلله هو ينيقيينالف عند األرض أصلح الذي والنماء الخصب .رب-٢٧
 الشمس في المتجددة القوة يمثل اإلله..............وهو الفينيقيون .عبد -٢٨
 الحالية)  ...............(  مدينة قرب قرطاجة تقع -٢٩
 المصرية الكتابة من اقتبسوها حرفا) .........(   من المكونة و العالم فى أبجدية أول اختراع -٣٠
............ أورثوها ثم ،  فيها عدلوا أن بعد الفينيقيين عن األبجدية اإلغريق أخذ -٣١
 ................. من كل واليونان مصر بين الحضاري التواصل معبر .كانت-٣٢
 ............  مضيق من بالقرب طروادة .تقع-٣٣
 عام ..... مدةل اليونان بالد على إسبرطة.  مدينة سيطرت -٣٤



٩

 .... عهد في ذروتها أثينا في الديمقراطية بلغت -٣٥
 ............... اإلله اليونانيين عند اآللهة كبير كان -٣٦
. م.  ق ....... عام. بركليس.  أقامه الذي البارثينون معبد اليونانية المعابد أشهر من -٣٧
 زيوس تمثال  بنحت اتينالنح عميد .............النحات قام. -٣٨
.م.ق٧٧٦ عام لها دورة أول وكانت ........... قرية في األولمبية األلعاب أقيمت.-٣٩
 أعضاء كل في المتحكم هو ........ أن توصلوا حيث الطب مجال في اليونانيون تقدم.-٤٠

 الشرايين في الدم  يضخ  الذي هو القلب بينما ، الجسم
.كلها اليونان بالد على بالقوة حكمه فرض من ىالمقدون ............ تمكن -٤١
 .....قرية مكان مصر في الجديدة مدينته األكبر اإلسكندر أقام. -٤٢
……………… مدينة في جيشه قادة اجتمع األكبر اإلسكندر وفاة بعد -٤٣
. ............. معبد منها المصرية المعابد من العديد البطالمة أقام -٤٤
............. القديس يد على المسحية دخلت -٤٥
اإلمبراطور............... عهد في مصر المسيحية .دخلت -٤٦
 ............... حصن داخل القبطي المتحف  يقع -٤٧
.   م........ق عام أوكتافيوس حكم تحت رومانية والية مصر أصبحت .-٤٨
 البردى ورق بصناعة الرومان اهتم -٤٩
 مقابل بدون األهالي على ُتفرض أعمال وهي ......... ماتالخد نظام الرومان استحدث -٥٠
 ...................... مصر فى فى القبطى الفن انتشر -٥١
) ..................( للبابا أمان خطاب) العاص بن عمرو( أصدر -٥٢
.اإلسكندرية فى خاصة الروم عليها استولى التى ...... جميع باسترداد) العاص بن عمرو( أمر .-٥٣
 العصر.......... خالل والفن للعلم مركزًا اإلسكندرية تظل -٥٤



.  الدردنيل مضيق على طروادة إشراف - ١
 المضيق على إلشرافها التجارة طرق فى متحكمة كانت 

 . أثينا في المناخ تنوع - ٢
 .االجتماعية ومستوياتهم فيها السكان نشاط اختالف إلى أدى 

 . الطب بعلم اليونانيون ماهتما  - ٣
 الشرايين فى الدم يضخ الذي هو القلب أن عرفوا       

 .اإلحساس مركز وهو الجسم أعضاء كل فى المتحكم هو المخ أن إلى اليونان توصل 
 ؟ األكبر اإلسكندر وفاة على  - ٤

 .قواده من ثالثة بين المقدونية اإلمبراطورية انقسمت األكبر اإلسكندر وفاة بعد    
. مصر فى البطالمة دولة الجوس بن بطليموس أسس
. م.  ق ٣١ عام البحرية أكتيوم معركة - ٥



١٠

 أوكتافيوس قيادة تحت رومانية والية إلى مصر تحولت   الرومانى االحتالل تحت مصر وقعت 
  . م.ق٣٠ عام

الفتح االسالمي لمصر  - ٦
................................................................................. 

مقاومة المصريين السلبية للرومان  - ٧
................................................................................. 

اهتمام أثينا بالثقافة واالداب  - ٨
.................................................................................

 : 

 ق.م .  ٤٠٠٠أول من سكن بالد الرافدين
    الناتجة عن مزج الديانة المصرية بالديانة اإلغريقية وأقاموا له معبد السرابيوم  اآللهةهو

باإلسكندرية         


 
 (بابل) بعد وفاته  فير اجتمع قادة جيش اإلسكندر األكب
 :تقاسموا اإلمبراطورية المقدونية فيما بينهم 

     ام ا ع ًا عليه ه ملك ن نفس ذى أعل وس) ال ن الج وس ب يب (بطليم ن نص ر م ت مص كان
ق.م.٣٠٥

 المصرية القديمة واليونانية الحضارة  حضارة تجمع بين
 لملوك الفراعنة ثم آلت إلى الملوك البطالمة باعتبارهم ورثة هي التي كان يمتلكها ا

  الفراعنة 
األمراء المصريين السابقين  أراضيإلى جانب  

 التي كان الملوك يمنحونها للمعابد واألرض المقدسة نوعان: األول مخصص للكهنة،  هي
 مخصص للمعابد والثاني 


 

  هي التي تمنح للجنود المرتزقة من اإلغريق بمثابة راتبا لهم وكانت مساحة اإلقطاع تبعًا
فى الجيش  لرتبتهم 

 كان البطالمة يمنحونها لكبار موظفيهم كراتب لهم التي هي
  ناجيل وتراجم شهداء األقباطمواعظ تتعلق باألمور الدينية مثل قصص القديسين وشرح األ 

.كان الغرض منها الحث على الفضائل ومكارم األخالق  
  المقصود به األدب اليوناني في العصر البطلمى

 .مناظرها أشخاص وحيوانات منها الحقيقية ومنها الخيالية
 الفخارية والحجرية والمعدنية التى تزخر بها المتاحف. وانيواألآالف التماثيل الصغيرة  فييتمثل
  وهى تماثيل تصور الثور  بجسد أسد  ورأس إنسان وجناح الطيور
  حروب استمرت مائة عام   بين روما قرطاجة        هي

 ياانتهت بهزيمة قرطاجة وسيطرة روما على شمال غرب إفريق 

  ق.م .٢٣٥٠استطاع توحيد العراق كله ألول مرة  في مملكه واحدة    قوية عام



           أشتهر بالمهارة والصالبة في  الحكم و الحرب شيد حدائق بابل المعلقة
 ة فى عهدة من الخليج العربي الى  شرق البحر المتوسط       امتدت الدول

  سجل القوانين في العراق القديم على لوح حجري  مادة ٢٨٢أصدر مجموعة من القوانين بلغت
 انهي الحكم الوطنى  - ق . م ٥٣٩غزا العراق عام

ق . م ٣٣٠ى على بابل عام غزا العراق واستول  انتصر على الفرس في آسيا الصغرى وسوريا



١١

وفلسطين
   أسس مدرسة تعتمد على التفكير التاريخي                          ُلقب بالمعلم األول
 . ُلقب بأبو التاريخ
 بأبو الطب . من أشهر أطباء اليونانيين وُلقب
 . من أشهر النحاتين عند اليونانيين
 .تقوم فلسفته على أعمال العقل فى كل شئ

. صاحب ملحمة اإللياذة واألوديسا
. ألف كتاب الجغرافيا وتحدث عن مصر في الجزء السابع عشر منه

  مر واألرض.أول من قام بدراسات نسبية ألحجام الشمس والق
 الذى وضع كتاب األصول فى مجال الهندسة الرياضية
 .كتابة تاريخ مصر القديم باللغة اليونانية      قسم تاريخ مصر الفرعونية إلى ثالثين أسرة

 أمر بإسقاط الضرائب المفروضة على األهالي في مصر البطلمية
 أحرق روما أتهم المسيحيين بإحراقها ليقوم باضطهادهم بأبشع الطرق. الذى

 .أصدر مرسومًا بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام من يتبع التعاليم المسيحية 
 م بداية للتقويم القبطى. ٢٨٤اتخذت الكنسية القبطية فى مصر سنة 

 يحيين فيما عرف باسم (مرسوم ميالن) صدر مرسوم التسامح مع المس
 أعطى الحرية الدينية للمسيحيين 

 .أصدر مرسومًا بإلغاء الوثنية واالعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة



 (الجزية) تمتعوا ببعض االمتيازات وأهمها أنهم لم يدفعوا ضريبة الرأس     
ألربع وهى (نقراطيس، اإلسكندرية، بطلميس، وأنطنيوبوليس).سكنوا المدن ا

 بعض االمتيازات  كانوا أكبر الجاليات فى اإلسكندرية ولهم
.كانت تفرض عليهم كافة األعباء الضريبية وليست لهم حقوق قانونية
  لملحمية األليادة.أعظم شعراء الرومان و خلد قصة تأسيس روما فى قصيدته ا 
  يقلب بأبى التاريخ الرومانى  ,أشهر المؤرخين

 أول مؤرخ رومانى كتب بالنثر الالتيني   ومن مؤلفاته (األصول) ويتحدث عن تأسيس مدينة روما



 حمورابي وانتشار االمن  - ١
.................................................................

فدياس وزيوس  - ٢
.................................................................

الرومان والضرائب  - ٣
٤ - .................................................................
الطبيعة الجغرافية لبالد اليونان وصناعة السفن - ٥

.................................................................

 : 

  هيردوت  – فرجيل – كاتو - أينوس )١
م284 - ميالن مرسوم - القطبي التقويم– الشهداء عصر -دقلديانوس )٢
  القبائل جمعية - الشيوخ مجلس - الملك – القنصالن )٣
 طروادة  - دونيامق –قرطاج  –أسبرطة  –أثينا  )٤



١٢

 افوطين  –كاتو  –بولبيوس  –استرابون  )٥
أنطونيوس  -يوليوس قيصر - أغسطس –كليوباترة  - اكتافيوس )٦
 معبد البارثينون  –المسيحية  –الفن القبطي  - الفسيفساء )٧
  اكتافيوس -فلييب – تراجان – هادريان )٨
  نيرون -باخوم - بنيامين - مرقس )٩

 نية الحروب البو -مقدونيا –قرطاج  –روما  )١٠
  

إسبرطة أثينا 
أوجه الشبه 

 اوجه االختالف
قرطاج رأس الشمرا 

أوجه الشبه 
 اوجه االختالف

اللغة الهيروغليفية الكتابة المسمارية 
أوجه الشبه 

 اوجه االختالف
أبو الهول الثيران المجنحة 

أوجه الشبه 
 اوجه االختالف

 للفينيقيين بالنسبة الموقع      لالغريق بالنسبة الموقع
أوجه الشبه 

 اوجه االختالف



(  ) السماویة مثل المسیحیة واإلسالم الدیانات بالد الشام ظھرت في      -١
(     ) فینیقیامن الحضارات غیر العربیة فى قارة آسیا حضارة   -٢
الفنیقي(     )  المجتمع طبقات من الدنیا الطبقة التجار  یمثل    -٣
السومریة   (     )  الحضارة القدیم العراق بالد في الحضارات أقدم- -٤
القدم        (     )  منذ الموحدة الدولة نظام العراق عرفت  -٥

  راعیة فردیة فى بالد الرومان. كانت ملكیة األرض الز  )١٢
 [     خطأ      ] الملكىداخل المدن اإلیطالیة فقط. . مبراطورىكانت التجارة فى العصر اال )١٣
 [     صح  ]ینقل طریق البحر األسود البضائع من آسیا إلى بالد الیونان ومنھا إلى إیطالیا. . )١٤
 ] الالتینیة[     خطأ      اللغة الرسمیة للرومان الیونانیة. . )١٥
  لتصویر الفنى عند الرومان تقلیداً للفن اإلغریقى. ا )١٦
 الفاتح اإلمبراطوریة الرومانیة الغربیة سقطت على ید السلطان العثمانى محمد )١٧



١٣

  تعددت معبودات الرومان وأھمھا جوبیتر الذى یمثل السماء الصافیة. )١٨
نیة والمصریة. جاء فن العمارة الرومانى مزیجاً من العمارة التوسكانیة والیونا )١٩
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